ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
29 DE ABRIL DE 2016.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Dar conta da resolución do Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales no recurso interposto por SIELVIGO S.L. no
procedemento aberto para a contratación do Servizo de mantemento
das instalacións de alumeado público, túneles, pasos inferiores, galerías
de servizos, fontes e intalacións de enerxías renovables do Concello de
Vigo. Expte. 15857/444.
Dar conta da resolución do Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales no recurso interposto por SPETEL GALICIA S.L. contra a
adxudicación do procedemento aberto contratación do servizo
corporativo de impresión. Expte. 7075/113.
DEPORTES
Subvención a favor do C.D. Bombeiros Vigo polo desenvolvemento do
su proxecto de participación no “Campeonato de España de Fútbol 7
Bomberos 2016”. Expte. 15037/333.
EDUCACIÓN
Expediente de contratación do Servizo para a xestión parcial, docencia
e desenvolvemento da Escola Municipal de Música Folk e Tradicional
(E-TRAD). Expte. 17498/332.
ELECTROMECÁNICOS
Prestación do servizo de mantemento de alumeado público ata a
adxudicación do novo contrato. Expte. 11226/444.
IGUALDADE
Proxecto de convenio coa Asociaicón Mulleres Progresistas de Vigo
para a execución do proxecto de intervención e apoio familiar coas
usuarias da rede municipal de vivendas de protección para mulleres
vítimas de Violencia de xénero. Expte. 7123/224.
OSPIO
Proposta de aprobación do Anexo nº 2 ao Plan de Seguridade e Saúde
no traballo da obra “Fase II da Grada de Tribuna e cuberta do Estadio
de Balaídos”. Expte. 3239/443.

9.-

PATRIMONIO
Proxecto de convenio de colaboración coa Excma. Deputación
Provincial de Pontevedra para a realización das obras de
acondicionamento do novo local da UNED e subministro de mobiliario
do mesmo. Expte. 19832/240.

SERVIZOS XERAIS
10.- Expediente de contratación das “obras de reparación e mantemento da
rúa Esperanto”. Expte. 3767/440.
XESTIÓN MUNICIPAL
11.- Modificación puntual da Relación de Postos de Traballo (RPT)
-reorganización interna da Área de Fomento. Expte. 27195/220.
DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós
expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de
Goberno Local para realizar sesión extraordinaria e urxente na súa Sala o
día 29 de abril de 2016, ao remate da sesión ordinaria convocada para a
mesma data, en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora
despois en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita
relación.
Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular
da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós
demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase
público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 29 de abril de 2016.
CCA/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.

